La mulţi ani,
doamnelor!
Luna martie este luna în
care celebrăm primăvara,
frumosul şi nu în ultimul
rând, le sărbătorim pe
doamnele care ne stau
alături. Fie că este vorba de
mamă, soră, prietenă sau

soţie, trebuie să facem un
gest cât de mic să le arătăm
aprecierea pentru ceea ce
fac pentru noi. Cu ocazia
zilei de 8 martie, primarul,
consilierii locali şi tot co
lectivul primăriei le urează
doamnelor din comuna
noastră „La mulţi ani!”.
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Obiectivele de investiţii pe anul 2010
În acest an primăria şi-a
propus să “bată criza” şi
să repete performanţa
excelentă de anul trecut.
Asta în condiţiile în care
bugetul preconizat va fi cu
circa 20% mai mic decât cel
din 2009. Pentru a menţine
un nivel ridicat de investiţii,
atât de necesare dezvoltării

toate drumurile asfaltate.

comunei, s-a luat decizia
ca majoritatea fondurilor
disponibile să fie concen
trate în investiţiile majore,
cu un impact ridicat. Astfel,
obiectivul prioritar pentru
anul acesta este asfaltarea
integrală a drumurilor co
munale. În acest moment
mai sunt de asfaltat circa
5 km de drum în zona Est.
Sperăm ca la final comuna
Şag să se poată mândri
cu faptul că este printre
puţinele din ţară care au

În paralel se va efectua şi
un foraj la mare adâncime.
În total proiectul valorează
130.000 lei, din care o parte
sunt deja asiguraţi de la
bugetul de stat.

De maximă importantă este
şi dezvoltarea reţelei de
apă. Pentru a asigura un
standard calitativ european
a apei potabile, Primăria
va derula un proiect prin
care se va realiza o staţie
modernă de tratare a apei.

Un semnal pozitiv pentru
2010 a fost primit de la
Consiliul Judeţean Timiş. În
acest an instituţia a alocat
comunei noastre o sumă
de bani pentru extinderea
trotuarelor.
(continuare în pagina 2)

Editorial

Iată-ne în
faţa unui
nou început,
relansăm
astăzi ziarul nostru,
„Jurnalul de Şag”. După
ce o perioadă nu l-am mai
tipărit din motive tehnice,
acum aveţi în mână un
ziar scos într-o serie nouă,
îmbunătăţită. Ziarul vă
aduce informaţii utile despre ce se întâmplă în
comuna noastră, investiţii,
proiecte ale primăriei, dar
vrem să acoperim în numerele viitoare şi informaţii
despre şcoală, agricultură,
dar şi alte subiecte de
interes local. Aşa cum
sunteţi deja obişnuiţi, ziarul nostru este lunar şi este
distribuit gratuit fiecărei
gospodării. Sperăm să vă
placă noul format, să găsiţi
ca şi până acum ceea ce
vă interesează. Şi pentru
că nu întâmplător am ales
ca ziarul să fie relansat
în martie, doresc să dedic
acest număr doamnelor şi
domnişoarelor din comuna
noastră şi să le doresc
o primăvară minunată,
senină şi plină de împliniri.
La mulţi ani!
Venus Oprea, primar
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Pe partea de fonduri euro
pene Primăria aşteaptă în
acest moment răspunsul fi
nal pentru finanţarea unui
proiect integrat de realizare
a unui Infocentru cu bani
europeni, împreună cu
modernizarea remizei PSI.
Proiectul Infocentrului este
destinat persoanelor care
doresc să se informeze în
diferite domenii de interes
comunitar, de la plăţile în
agricultură la informaţii
turistice. În măsura în
care Infocentrul va primi
finanţarea necesară, vor

putea fi organizate difer
ite cursuri de consultanţă
agricolă dar şi întâlniri cu
cetăţenii legate de programe
europene.
În ce priveşte planurile de
extindere a localităţii, în
2010 Primăria şi-a propus
să reactualizeze PUG-ul
(Planul Urbanistic General)
care datează din anii 90
şi este foarte depăşit de
evoluţia urbanistică din
ultimii ani. În plus vor fi
întocmite planurile pentru
extinderea reţelei de apă
în zona Est-Vest şi, cele de

(continuare din pg.1)

electrificare ale zonei de
Vest (cu sprijin guverna
mental, în cadrul program
ului de electrificare a sate
lor). Tot în zona de Vest va
fi extins şi PUZ-ul (Planul
Urbanistic Zonal).
În 2010 vor mai fi efectu
ate lucrări de reparaţii la
grădiniţă şi, în funcţie de
disponibilitatea fonduri
lor, la terenul de fotbal se
va încerca realizarea unei
tribune şi a unor vestiare
sport moderne.

Înscrierea în registrul agricol

Toţi cei care deţin terenuri
în proprietate, trebuie să şi
le declare. Această preve
dere îi include şi pe cei care
au case.
Persoanele fizice şi juridice
care au terenuri în propri
etate, fie că sunt în intra
vilan sau extravilan, trebuie
să le declare la primărie.
De asemenea, ei trebuie să
achite impozitele pe aceste
proprietăţi, fie că le au în
arendă sau nu îl lucrează.
Pentru a primii banii de la
APIA, este obligatoriu ca
deţinătorul terenului să fie
cu toate taxele la zi, altfel

nu va primi adeverinţă din
partea Primăriei.
Maricica Vatmanu, agent
agricol în cadrul primăriei,
reaminteşte cetăţenilor
că termenele la care se
efectuează declararea da
telor pentru înscrierea
în registrul agricol sunt
următoarele:
1.Între 5 şi 20 ianuarie
pentru datele anuale pri
vind membrii gospodăriei,
terenul în proprietate,
clădirile de locuit,
construcţiile gospodăreşti
şi mijloacele de transport

cu tracţiune animală şi
mecanică, maşinile agri
cole, efectivele de păsări,
animale existente în
gospodărie sau unitatea cu
personalitate juridică, la
începutul anului, precum
şi modificările intervenite în
cursul anului precedent în
efectivele de păsări, bovine,
porcine şi ovine, caprine
şi cabaline pe care le deţin
prin vânzare-cumpărare,
produşi obţinuţi, păsări,
animale moarte sau sacrifi
cate, alte intrări-ieşiri;
2.Între 1 şi 15 mai, pen
tru datele privind modul
de folosinţă a terenu
lui, suprafeţele cultivate,
numărul pomilor fructiferi.
Persoanele fizice şi juridice
pot declara date pentru a fi
înscrise în registrul agricol
şi în afara acestor intervale
de timp, în cazul în care au
intervenit modificări deose
bite în patrimoniul agricol.
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Proiectele realizate în anul 2009
Anul 2009 a fost unul
din cei mai buni ani pe
care comuna Şag i-a avut
vreodată. Disponibilitatea
fondurilor dar şi adminis
trarea eficientă a banilor,
a permis primăriei realiza
rea unor obiective de mare
importanţă. Astfel, în 2009
s-au realizat:
• În zona Vest a fost con
struit un bloc cu 2 etaje şi
două scări, pentru un total
de 12 apartamente desti
nat familiilor evacuate din
casele retrocedate;

• A fost construită din
temelii grădiniţa cu pro
gram prelungit;
• A fost realizat terenul de
tenis de câmp;
•Au fost amenajate terenuri
de joacă pentru copii;

• A fost finalizată asfaltarea
străzilor, mai puţin a celor
din zona de Est;

• S-a realizat terenul de
sport sintetic

• A fost construită capela la
standarde deosebite pentru
un asemenea obiectiv;

• S-au efectuat diverse
lucrări de artă la drumurile
comunale, printre care mai
multe podeţe;
• S-au întabulat mai multe
străzi comunale;

• Clădirea primăriei a fost
extinsă cu un nou corp
administrativ, iar curtea
primăriei a fost deaseme
nea amenajată.
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Activitatea
Consiliului Local
În luna februarie, pe
ordinea de zi a con
siliului local au fost mai
multe hotărâri. Cele mai
importante se referă la
aprobarea organigramei
şi statutului de funcţii a
primăriei, pe 2010 şi la
înfiinţarea pe lângă Casa
de Cultură „Mihai Vitea
zu” Şag a unui ansamblu
de cântece şi dansuri
populare „Flori de Iaso
mie”.
Apă şi canal
Începând cu luna fe
bruarie 2010, societatea
comercială SC Aquatim
SA a devenit operator al
serviciilor de apă şi ca
nalizare din localitatea
noastră. Pentru sesizări
privind disfuncţionalităţi
ale sistemului de apă
şi canalizare, precum
şi pentru orice alte
informaţii despre ac
tivitatea societăţii, vă
rugăm să apelaţi la tel.
0256/201362 (dispecerat
Aquatim) sau e-mail:
aquatim@aquatim.ro.
CURĂŢENIA DE
PRIMĂVARĂ
Având în vedere obligaţiile
si răspunderile ce revin
cetăţenilor în legătură
cu gospodărirea şi
înfrumuseţarea localităţii,
stabilite de O.G. nr. 212002, vă rugăm a proceda
la realizarea următoarelor
acţiuni:
1.Executarea lucrărilor
de săpare şi amenajare a
şanţurilor şi rigolelor din
faţa caselor;
2.Amenajarea şi
înfrumuseţarea rondouri
lor de flori;
3.Curăţirea, văruirea şi
întreţinerea pomilor;
Conducerea primăriei
Şag vă multumeşe pentru
înţelegere.
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COLECTAREA TAXELOR
ŞI IMPOZITELOR
Toţi cetăţenii care nu şi-au
achitat impozitele locale
pe 2009 sunt rugaţi să se
prezinte la primărie ca să
fie la zi cu plata acestor
taxe. Pe această cale rea
mintim tuturor locuitorilor
comunei noastre că dacă
îşi plătesc integral impoz
itele pe maşini, terenuri şi
clădiri până la 31 martie,
beneficiază de o bonificaţie
de 10%, conform legii.
La finele acestei luni se
încheie şi prima tranşă
de plată a taxelor locale,
iar cei care nu vin să îşi
plătească măcar pe primele
6 luni, vor fi penalizaţi cu
0,1% pe zi. În total, 80%
din locuitorii comunei
sunt buni platnici, res
tul de 20% regăsindu-se
cu datorii la bugetul lo
cal. Restanţierii au primit
acasă somaţii de plată ca
să vină să îşi lichideze da
toriile.
Anunţ publicitar
SC Tera Profil SA vă
oferă într-o gamă variată
de culori: tablă imitaţie
ţiglă, tablă cutată, accesorii
pentru acoperiş, sisteme
pluviale metalice, profile
CD şi UD, porţi metalice
rulante pt.garaje şi indus
triale. Transportul este
gratuit pe o rază de 50 km
faţă deTimişoara (lungime
max.5m). Ofertă la marfa
de pe stoc 3.5€/mp
• Fabrica: Loc.Dudeştii Noi,
jud.Timiş, Tel.0724211385
• Birou comenzi:Timişoara,
str. Mircea cel Bătrân, nr.4
• Mobil 0728903380
• Tel.0256/471449,
• Fax:0256/471450
www.teraprofil.ro
Decese înregistrate la
primăria comunei Şag în
lunile ianuarie şi februarie:
Langert Petru
Szenasi Elisabeta
Dumnezeu să-i ierte!

Mai puţine subvenţii din 2010
Anul acesta nu aduce veşti
bune pentru agricultori. În
1 ianuarie 2010, România a
împlinit trei ani de aderare
la Uniunea Europeană. Tot
de atunci, conform tratatu
lui de aderare, statul nu
mai poate acorda subvenţii
pentru diverse culturi ag
ricole, pentru producţia de
carne de porc, pasăre şi
producţia de ouă. În 2009,
statul a acordat o subvenţie
de 110 lei pentru fiecare
porc cres
cut în fer
mele din
România,
25 de lei
pentru ki
logramul
de carne
de pasăre
şi 36
de bani
pentru litrul de lapte. În
plus, litrul de motorină
pentru lucrări agricole era
subvenţionat cu 1 leu.

bani pentru culturile de
suprafaţă, pe 2009. În
cepând din februarie se vor
achita restul de bani din cei
115,56 Euro/ha (din care
71,12 euro – de la Uniunea
Europeană şi 44,64 euro
– de la statul român) la un
curs de referinţă de 4,21
lei – 1 Euro. Până acum s-a
achitat un avans în valo
are de 200 de lei, diferenţa
plătindu-se în cursul lu
nilor viitoare. Acum se
poartă nego
cieri pentru
creşterea
acestor aju
toare cu cel
puţin 10%
în 2010, faţă
de 2009.
În perioada
următoare,
toţi benefi
ciarii vor fi anunţaţi să îşi
depună documentele pen
tru ajutoarele pe suprafaţă
pentru anul 2010.

Preşedintele Li
gii Producătorilor din
Agricultură, Adrian
Rădulescu, spune că se
caută soluţii de sprijinire a
producătorilor şi procesa
torilor pe baza unor alte
criterii. Pentru oi şi vaci,
se vor găsi forme de sprijin
diferite, pe UVM (unitate
de vită mare), iar pentru
a-i ajuta pe cei care cultivă
terenuri, Guvernul lucrează
la o lege prin care accizele
la motorină să fie reduse
pentru agricultori.

Agricultorii din Româ
nia, primesc doar o parte
din subvenţiile de care
beneficiază cei din statele
membre vechi. Dacă
subvenţia la hectar din
partea Uniunii Europene
este de circa 70 de euro
în cazul României, fermi
erii din Franţa sau Spania
primesc peste 350 de euro
pe hectar.

În această primăvară
se va achita şi restul de

Conform tratatelor de ader
are, subvenţiile agriculto
rilor din noile state membre
vor creşte progresiv, până
vor ajunge la nivelele celor
lalte state.

